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reintegrációs őrizet, mint a digitalizáció új kihívása

A kriminálpolitikát régóta foglalkoztatja a büntetési rendszer hatékonyságának szabadság-
elvonással nem járó büntetések általi növelése. ennek hátterében a bűnözés nagymértékű 
terjedését és a börtönzsúfoltság általánossá válását fedezhetjük fel. A különféle jogrendsze-
rekben a XiX. század óta élnek alternatív büntetési formákkal. A történeti áttekintés során 
az eszköz feltalálásának körülményeit mutatom be. 

Az elektronikus mozgáskövető eszköz eredete az Amerikai egyesült államokhoz köthető, 
ahol az 1960-as években a harvard egyetemen vette kezdetét az első kutatás (gable, 2015). 
A harvard csoport egyik tagja, a kutatás atyjának tekinthető ralph k. schwitzgebel egy írásá-
ban kifejtette a találmánya által kínált lehetőségeket. Véleménye szerint az elektronikus meg-
figyelés tágítja a jogokat azáltal, hogy nagyobb szabadságot kínál. továbbá, ha általa bizonyos 
elkövetői magatartások előre megjósolhatóvá válnak, eljön az idő, amikor börtönökre, mint 
az embertelen és hatástalan megtorlás intézményeire már nem is lesz szükség. Úgy gondolta, 
a megrögzött bűntettesek esetében elkerülhetővé válnak a hosszú magány miatt kialakuló ne-
hézségek a társadalomba való beilleszkedés során, valamint az elektronikus megfigyelés hoz-
zájárul a társadalom biztonságához és védelmet nyújt a feltételes szabadságát töltőnek a hamis 
vádakkal szemben. emellett megkönnyíti a feltételes szabadságát töltő és a pártfogó felügyelő 
közötti kommunikációt és humánus (schwitzgebel – Beck, 1969).
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európai kitekintés1

európában a reintegrációs őrizet elnevezése electronic monitoring (em), a magyarorszá-
gi reintgerációs őrizet elnevezése így angol nyelvre lefordítva, mint „reintegrationcustody”, 
talán furcsán is hangzik. Az em-ra eddig európában kétféle modell létezett az alkalmazá-
sára vonatkozóan, az ún. frontdoor és backdoor modell. A kettő közötti lényegi különb-
ség, hogy míg a frontdoor modellnél az elítélt a büntetés-végrehajtási intézetbe be sem ke-
rül, addig a backdoor modellnél: az elítélt büntetés-végrehajtási intézetből történő korábbi 
kiengedésére kerül sor lábbilincs alkalmazásával. 

kerezsi klára szerint az elektronikus felügyelet a szabadságelvonással szembeni alternatív 
szankció, de nem tekinthető közösségi szankciónak, mert hiányzik a büntető igazságszolgálta-
tás valamely szereplőjével és a közösséggel való aktív kapcsolat (kerezsi 2002, 117). Bogotyán 
róbert hangsúlyozza, hogy a reintegrációs őrizet olyan alternatív büntetés-végrehajtási forma, 
amely nem a büntetéshez kötődő speciális és generális prevenciós célokat, mint inkább az el-
ítélt sikeres társadalmi visszailleszkedését, ezen keresztül a visszaesési ráta csökkenését, tehát 
végeredményben a büntetés-végrehajtás céljának elérését tartja szem előtt (Bogotyán 2015, 35). 
schmehl János pedig azt emeli ki, hogy a társadalmi visszailleszkedés itt lépcsőzetesen való-
sul meg. A teljes szabadságelvonás és a felelős, önálló életvezetés közé belép egy, az állami szer-
vek által felügyelt életszakasz. ebben az időszakban az elítélt biztosíthatja önálló megélhetését, 
munkát kereshet és vállalhat, újjáalakíthatja, illetve erősítheti családi, társadalmi kapcsolatait. 
tevékenységét elektronikus távfelügyeleti eszközökkel követik nyomon (schmehl 2013, 21). 

Az európa tanács miniszteri Bizottságának rec (2014) 4. számú ajánlása részletesen 
rögzíti az electronic monitoring célját2annak érdekében, hogy támogassa ezen alternatív 
szankció szélesebb körű alkalmazását, illetve abból a célból, hogy a tagállamok a szabadság-
vesztés büntetést mintegy ultima ratio jelleggel alkalmazzák. Felsorolja az alkalmazási lehe-
tőségét a büntetőeljárás során az alábbiak szerint:

• a büntetőeljárás tárgyalás előtti szakaszában;
• a börtönbüntetés felfüggesztésének vagy végrehajtásának feltételeként;
• a kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtás felügyeletének önálló módjaként;
• más próbaidős beavatkozásokkal együtt;
• börtönben tartózkodó elítéltek szabadulását megelőzően; 
• feltételes szabadlábra helyezés keretében;

1 eFoP-3.6.2-16-2017-00007 projekt (Jogtudományi munkacsoportok 3. kereskedelmi és gazdasági fo-
lyamatok vizsgálata) keretén belül kiemelt jelentőségű a digitális kereskedelem és gazdasági büntetőjogi 
és büntetés-végrehajtásjogi kérdések.2018.09.01-10.01.támogatása

2 recommendation [rec(2014) 4] of thecommittee of ministerstomemberstatesonelectronic monitor-
ing, ii. Definitions „electronic monitoring”
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• bizonyos típusú elkövetők börtönből történő kiengedését követő intenzív irányítása és 
felügyeleti intézkedéseként;

• a bűnelkövetők börtönbeli, vagy nyitott börtönök határain belüli belső mozgás ellen-
őrzésére;

• egyes gyanúsítottak vagy elkövetőkkel szemben konkrét bűncselekmények áldozatai-
nak védelmére.

Az ajánlás kiemeli, hogy az elektronikus felügyelet technológiáját csak jól szabályozott 
és arányos módon lehet alkalmazni, és ennek érdekében szabályozási korlátokat, illetve eti-
kai és szakmai szabályokat szükséges megfogalmazni a részes tagállamok számára.3 Az ajánlás 
deklarálja az electronic monitoring fogalmát, miszerint: „Az ’elektronikus felügyelet’ egy olyan 
általános kifejezés, amely a büntetőeljárásban részt vevő személyek helyzetének, mozgásának és 
meghatározott magatartásának megfigyelésére utal. Az elektronikus megfigyelés jelenlegi formái 
rádióhullámú, biometrikus vagy műholdas nyomkövető technológián alapulnak. Ezek általában 
egy, a személyre felhelyezett eszközt jelentenek, melyet távolról felügyelnek.”

Az európai Unió tanácsa 2008/947/iB kerethatározatot fogadott el (2008. november 27.) 
a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra, a próbaidő 
alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazására.4

Az államoknak az em használatával kapcsolatosan két fontos kérdést kellett tisztázniuk: 
1. Az adott állam jogrendszere lehetővé teszi az em alkalmazását.
2. Az elektronikus felügyelet milyen formában van jelen az adott országban.

reintegrációs őrizet magyarországon 

Az országgyűlés 2014. november 18-i ülésén elfogadta a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi ccXl. tör-
vényt (továbbiakban Bv. kódex) és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 
2014. évi lXXii. törvényt, amely 2015. április 1-jei hatállyal a reintegrációs őrizet intézmé-
nyéről rendelkezett.5A reintegrációs őrizet célja – a szabadságvesztés büntetés céljának elérése 
mellett – a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. lényege, hogy a szabadságvesztés 

3  A szabályozás korlátok közé szorítása annak érdekében elengedhetetlen, hogy a megfigyelés alatt álló sze-
mély, illetve harmadik személy magán- és családi életét érő lehetséges negatív hatásokat csökkentsék.

4 council Framework Decision 2008/947/JhA of 27 november 2008on theapplication of theprinciple of 
mutualrecognitiontojudgments and probationdecisionswith a viewtothesupervision of probationmeasures and 
alternativesanctions, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/All/?uri=celeX:32008F0947 (megte-
kintés ideje: 2018.július11) 

5 A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 4/2017. (i.23.) oP szakutasítása a büntetés-végrehajtá-
si szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról
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büntetés vége előtt – beleértve a feltételes szabadság lehetőségét is – az arra jogosult és érde-
mes személyek szabadságukat visszanyerjék, büntetésük hátralévő részét otthonukban tölt-
sék le, úgynevezett elektronikus távfelügyeleti eszközzel (közismert nevén „elektronikus láb-
bilinccsel”) történő ellenőrzés mellett. 2015. május 8-án vette kezdetét az első reintegrációs 
őrizet magyarországon. A jogerősen elítélt férfi a Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézetet 
hagyhatta el a bokájára felszerelt elektronikus jeladóval (Veszeli, 2015, 87). 

kijelenthetjük, hogy sikeres a reintegráció az elektronikus megfigyelés alá került terhel-
tek körében. nagy eredmény, hogy senki sem került ismét büntetés-végrehajtási intézetbe új 
bűncselekmény miatt azok közül, akik eddig szabadultak reintegrációs őrizetből. továbbá, 
eddig mindössze néhány esetben került sor az őrizet megszüntetésére: négy elítélt esetében a 
szabadságvesztést megelőzően elkövetett másik bűncselekmény miatt, egy esetben az elsőfo-
kú engedélyező határozatot a másodfokon eljáró bíróság ügyészi indítványra megváltoztat-
ta, egy alkalommal pedig előzetes letartóztatásba került az őrizetben lévő. A következő há-
rom évben várhatóan 110-120 körüli lesz a reintegrációs őrizet hatálya alatt lévők száma. A 
jövőben várhatóan sor kerül a távfelügyeleti eszközök használatának kiterjesztésére is, példá-
ul a külső helyszínen történő munkáltatásra.6

eljárás megindulása

A reintegrációs őrizet eljárási folyamatát a Bv. kódex 61/A. §-a szabályozza, mely alapján: 
„A reintegrációs őrizet elrendelésére a bv. intézet tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bí-

rónak.” tehát alapelv, hogy a reintegrációs őrizetet nem a bv. szervezet engedélyezi, hanem a 
törvényszéken működő büntetés-végrehajtási csoport bírája. ilyenkor a büntetés-végrehajtá-
si bíró az iratok alapján hozza meg a döntést, de az elítélt vagy a védő által benyújtott kére-
lem tárgyában meghallgatást is tarthat.7 A reintegrációs őrizet elrendelését a szabadságvesz-
tés végrehajtása alatt egy alkalommal az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A kérelmet 
a bv. intézet – értékelő véleményével és javaslatával – tizenöt napon belül továbbítja a bün-
tetés-végrehajtási bíróhoz. Az „egy alkalomnak” azért van jelentősége, mivel a reintegrációs 
őrizettel az elítélt a bv. intézet részleteiben meghatározott életrendjéhez képest jelentős ked-
vezményt kap, ezért csak azon elítéltek számára elérhető, akik a társadalomra kevésbé veszé-
lyesek, és okkal feltételezhető, hogy sikeresen tudnak visszailleszkedni a civil társadalomba. 
A reintegrációs őrizetbe kerülők távozhatnak ugyan a büntetés-végrehajtási intézetből már a 
büntetés tényleges kitöltése előtt, de csak a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt házba, la-

6 magyarországon is bevált az elektronikus nyomkövető. in: sg.hu informatika és tudomány, 2016.https://
sg.hu/cikkek/118622/magyarorszagon-is-bevalt-az-elektronikus-nyomkoveto(letöltés ideje: 2018.07.05.)

7 Bv. kódex 61/A. § (4) bek.
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kásba, amelyet szigorúan meghatározott esetekben hagyhatnak el. ilyennek minősíti a tör-
vény a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítását, a munkavégzést, az oktatást, 
a képzést és a gyógykezelést.8 Amennyiben a kijelölt ingatlannak nem a reintegrációs őri-
zetet töltő a kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, akkor a tulajdonostól vagy a bérlőtől be 
kell szerezni az ott tartózkodásához hozzájáruló nyilatkozatot.9meg kell jelölnie továbbá azt 
a személyt (általában családtagot) és telefonos elérhetőségét, aki lehetővé teszi, hogy a bün-
tetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az ingatlant megtekintse.

Az alkalmazás további feltételei

A reintegrációs őrizet elbírálása kapcsán a bv. pártfogó felügyelőnek számos feladata lesz, így 
felveszi az elítélttel a kapcsolatot, meghallgatja és tájékoztatást nyújt a további teendőkről, 

valamint felkeresi a kapcsolattartó személyt, annak érdekében, hogy előre egyeztetett időpont-
ban bejuthasson az ingatlanba és felmérje, hogy van-e megfelelő térerő és működő elektromos 
hálózat (elektronikus távfelügyeleti rendszert naponta fel kell tölteni). ezen felül környezetta-
nulmányt is készít, amelyben bemutatja az ingatlant, az ott élő személyek életvitelét és jövedel-
mi helyzetüket.10 Amennyiben az ingatlan nem alkalmas (mert nincs térerő vagy áram), vagy 
ha az ott élők úgy nyilatkoznak a bv. pártfogó felügyelőnek, hogy az elítéltet nem tudják be-
fogadni, úgy lehetőség van még egy cím megadására. Az alkalmasság megállapítása érdekében 
újabb felmérés és környezettanulmány készül. Amennyiben ez sem felel meg a követelmények-
nek, további ingatlan megjelölésére már nincs lehetőség. kiemelt vizsgálati szempont az elítélt 
kapcsolattartásának, az általa megjelölt lakóingatlannak, valamint vagyoni - és jövedelmi hely-
zetének értékelése. további szempont az elítélt kriminológiai státuszának, szűkebb és tágabb 
kapcsolatrendszerének, az ott betöltött helyének és szerepének, a lakókörnyezetben beszerzett 
információknak, valamint a devianciára utaló tényezőknek a feltárása.

Döntési eljárás

Amint minden szükséges információ rendelkezésre áll, a bv. intézet a büntetés-végrehajtási 
bíró elé terjeszti az ügyet. A bv. bíró ebben az esetben is tanulmányozza a rendelkezésére álló 
iratokat, meghallgatást tart, majd végzést hoz döntéséről. A végzés ellen mind az elítélt (vagy 

8 Bv. kódex 187/A. § (4)–(5) bek.
9 Bv. kódex 187/B. § (4) bek.
10 Bv. kódex 187/A. § (1)–(3) bek.
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jogi képviselője), mind az ügyész fellebbezést nyújthat be.11 Amennyiben a bv. bíró döntése 
pozitív, úgy a végzésben meghatározza a reintegrációs őrizet kezdő és zárónapját, valamint 
az ingatlan elhagyására vonatkozó magatartási szabályokat. Az engedélyezéskor kiemelt sze-
repe van a bv. bíró által előírt magatartási szabályoknak, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy az 
elítélt a részére kijelölt ingatlant az eredményes társadalmi reintegrációja érdekében megha-
tározott időtartamban elhagyhassa.

reintegrációs őrizetbe helyezés

A bv. intézet szakemberei (reintegrációs tiszt, bv. pártfogófelügyelő, biztonsági szakterület, 
informatikus) felkészítik az elítéltet a reintegrációs őrizet szabályaira, elmondják, hogy mi-
lyen esetekben, mikor, milyen módon és kinél kell jelentkeznie. A reintegrációs őrizetbe he-
lyezés napján a bv. intézet informatikusa beüzemeli az elektronikus távfelügyeleti eszközt, és 
beprogramozza az ingatlan elhagyására engedélyezett zónát.12 A kihelyezés napján felszerelik 
az elítélt lábára a távfelügyeleti eszközt, letétjéből visszakapja iratait és egyéb tárgyait, majd 
ezt követően hagyhatja el a bv. intézetet.

garanciális elem a reintegrációs őrizetbe helyezett elítélt folyamatos figyelemmel kíséré-
se és meghatározott időszakonkénti ellenőrzése. A távfelügyelet ellátásával kapcsolatos felada-

11 Bv. kódex 61/A § (4) bek.
12 A zóna az a terület, amelyen belül a magatartási szabályok megszegése nélkül a meghatározott időszak-

ban szabadon mozoghat

1. számú ábra:
A GPS egység teszi lehetővé egy őrizetes folyamatos nyomon követését és a helyzetének 

meghatározását. A GPS egységet az őrizetes bokájára kell szerelni
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tokat az elítéltet reintegrációs őrizetbe bocsátó bv. intézet technikai központja, valamint a bv. 
szervezet országos felügyeleti központja a rendőrség által biztosított hozzáférésen keresztül látja 
el. A távfelügyeleti eszköz jelzései alapján értékelik az eseményeket, a bv. intézet meggyőződik 
az elítélt jogszerű magatartásáról, szükség esetén intézkedéseket foganatosít. Az elítélt magatar-
tását, a meghatározott magatartási szabályok megtartását, valamint a társadalmi reintegrációs 
folyamat előrehaladását a bv. pártfogó felügyelő ellenőrzi és értékeli. Az elítélt számára külön-
böző zónákat jelölnek ki, ahol tartózkodhat, amint azt a következő kép is mutatja (2-3 ábrák): 

számolni kell azokkal az eshetőségekkel is, amikor az elítélt a részére meghatározott ma-
gatartási szabályoknak ellenszegül, vagy szándékosan kivonja magát a reintegrációs őrizet 
végrehajtása alól. A bv. intézet magatartási szabályszegés esetén soron kívül kezdeményezhe-

3. számú ábra: Kijelölt Zónák

2. számú ábra: Kijelölt Zónák
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ti a reintegrációs őrizet megszüntetését. A reintegrációs őrizet szabályainak súlyos megsér-
tését a Btk. 283. §. (3a) bekezdése szankcionálja ekképp: „A büntetés 1 évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha az elítélt a reintegrációs őrizet tartama alatt a számára kijelölt lakást és az ahhoz 
tartozó bekerített helyet vagy a számára meghatározott napirend szerinti tartózkodási helyet a 
reintegrációs őrizet szabályainak megszegésével abból a célból hagyja el, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtása alól kivonja magát.”

A reintegrációs őrizet tartalma alatti események

A reintegrációs őrizet ideje a társadalomba való visszailleszkedést hivatott elősegíteni, így tö-
rekedni kell a családi kapcsolatok megerősítésére és a mielőbbi munkába állásra. ha ehhez 
szükséges, az elítélt – a bv. bíró engedélye mellett – iskolába járhat, oktatásban, képzésben 
vehet részt. A szabadságvesztés büntetés ideje alatt az elítélt ügyeit a reintegrációs tiszt és a 
bv. pártfogó felügyelő intézte, azonban a visszailleszkedése érdekében a mindennapi ügye-
it (hivatalos ügyintézés, bevásárlás stb.) lehetőség szerint önállóan kell elvégeznie. A bv. bíró 
által előírt magatartási szabályokon túlmenően alapvető elvárás, hogy a reintegrációs őrizet-
be helyezett személy megtartsa az általános együttélési szabályokat, kerülje volt bűntársait, 
tartózkodjon az alkohol és a drogok fogyasztásától. Az elítéltnek folyamatosan kapcsolat-
ban kell maradnia a bv. intézettel és a bv. pártfogó felügyelővel, telefonos megkeresésükre 
rendelkezésre kell állnia. A bv. pártfogó felügyelő legalább havonta egyszer ellenőrzi, szük-
ség szerint támogatja, szabályszegése esetén figyelmeztetésben részesíti. súlyos magatartási 
szabályszegés (például rendszeres zónasértés, kifogásolható életvitel, együttműködés eluta-
sítása) esetén a bv. pártfogó felügyelő kezdeményezi a reintegrációs őrizet megszüntetését. 

Amennyiben a bv. bíró elfogadja a megszüntetés kezdeményezését, az elítéltnek vissza kell 
térnie a bv. intézetbe a szabadságvesztése hátralévő idejének letöltésére. ha a távfelügyeleti esz-
közön meghibásodást észlel az elítélt, azt azonnal köteles jelezni a bv. intézetnek, ahol intéz-
kednek annak javításáról vagy cseréjéről. Abban az esetben, ha az eszköz az elítélt hibájából sé-
rül meg, úgy kártérítési felelősséggel tartozik azért. Amennyiben a bv. bíró által kijelölt moz-
gástéren bármilyen okból változtatni szeretne, úgy az elítélt vagy jogi képviselője ennek érde-
kében kérelmet terjeszthet elő a bv. intézet útján a bv. bíróhoz, aki ezt rövid időn belül elbí-
rálja.  A reintegrációs őrizetbe helyezéskor az elítélt tájékoztatást kap a bv. intézettől, hogy mi-
kor kell jelentkeznie személyesen a bv. intézetben szabadítása érdekében. Azon a napon önként 
kell megjelennie, eltávolításra kerül a lábáról az elektronikus távfelügyeleti eszköz, megkapja 
szabadulási igazolását és ezzel megszűnik büntetés-végrehajtási jogviszonya.
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statisztika a reintegrációs őrizet vonatkozásában

kozásában
Büntetés végrehajtási intézet Fő

Fővárosi Bv. intézet 38
B-A-z megyei Bv. intézet 28
szabolcs-szatmár-Bereg megyei Bv. intézet 23
somogy megyei Bv. intézet 22
Veszprém megyei Bv. intézet 19
Baranya megyei Bv. intézet 19
győr-moson-sopron megyei Bv. intézet 18
 hajdú-Bihar megyei Bv. intézet 15
Jász-nagykun-szolnok megyei Bv. intézet 14
Békés megyei Bv. intézet 12
 zala megyei Bv. intézet 10
 heves megyei Bv. intézet 9
közép-Dunántúli országos Bv. intézet 8
székesfehérvári objektum 8
Bács-kiskun megyei Bv. intézet 6
tolna megyei Bv. intézet 6
megyei intézetekben összesen:
Végrehajtó intézetekben összesen:
Büntetés-végrehajtási intézetekben összesen:

247
115
362 

1. számú táblázat: Reintegrációs őrizetesek eloszlása megyei 
intézetek között13

1. számú diagram: Reintegrációs őrizetesek megoszlása14

13 Dr. kiszely Pál bv. dandártábornok Parancsnok 2017.11.08. A reintegrációs őrizet jogintézmény létre-
jötte és működésének tapasztalatairól szóló előadásából, miskolci egyetem áJk

14 Dr. kiszely Pál bv. dandártábornok Parancsnok 2017.11.08. A reintegrációs őrizet jogintézmény létre-
jötte és működésének tapasztalatairól szóló előadásából, miskolci egyetem áJk
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1. számú táblázat: 
Reintegrációs őrizetesek eloszlása megyei intézetek között78 

                                                                                                                        
78 Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok Parancsnok 2017.11.08. A reintegrációs őrizet jogintézmény létrejötte és 

működésének tapasztalatairól szóló előadásából, Miskolci Egyetem ÁJK 
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2. számú diagram: Reintegrációs őrizetesek nemek szerinti megoszlása15

reintegrációs őrizet megszüntetése

1. Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe
A Bv. kódex 187/c. §-a szabályozza azt az esetkört, amikor az elítélt nem helyezhető 

reintegrációs őrizetbe, így akkor ha
a) az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani,
b) az elítélttel szemben folyamatban lévő büntetőügyben elrendelt előzetes letartóztatá-

sát a szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították,
c) a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható okból 

megszüntették,
d) az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy évet 

meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le,
e) a megjelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmatlan.16

2. A reintegrációs őrizet megszüntetésére kerül sor
ABv. kódex 187/e. §(1) bekezdése alapján a bv. szerv vezetője a reintegrációs őrizet 

megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál, ha an-
nak tartama alatt

a) végrehajtandó szabadságvesztésről, új büntető ügyről érkezik értesítés,

15 Dr. kiszely Pál bv. dandártábornok Parancsnok 2017.11.08. A reintegrációs őrizet jogintézmény létre-
jötte és működésének tapasztalatairól szóló előadásából miskolci egyetem áJk

16 Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának feltétele, hogy a reintegrációs őrizet végre-
hajtására kijelölt ingatlan rendelkezzen: a) elektromos hálózattal és folyamatos tápellátással, b) az elekt-
ronikus távfelügyeleti eszközök adatforgalmazásához szükséges hálózati lefedettséggel és jelerősséggel. 
[10/2015. (iii. 30.) Bm rendelet 4. §]
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b) az elítélt a magatartási, illetve az elektronikus távfelügyeleti eszköz vállalt alkalmazá-
si szabályait megszegi, az elektronikus távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy hasz-
nálhatatlanná teszi,

c) a kijelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmatlanná vált, vagy 
a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát visszavonta, és az elítélt nem tud megjelölni 
másik olyan lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lenne.17

3. Objektív körülmény miatt nem kerül sor a reintegrációs őrizetre
Az ingatlan vagy a távfelügyeleti eszköz alkalmazhatósága kizárt,18 ha:
a) az ingatlanban nem áll rendelkezésre elektromos hálózat és emiatt a távfelügyeleti esz-

köz feltöltése nem biztosítható;
b) nem áll rendelkezésre a távfelügyeleti eszköz adatforgalmazásához szükséges hálózati 

lefedettség és jelerősség az ingatlan valamennyi helyiségében;
c) az ingatlan lakhatásra bármely ok miatt alkalmatlan;
d) a reintegrációs őrizetbe helyezendő fogvatartott létfenntartását a közüzemek hiánya 

(ivóvízellátás vagy fűtés) veszélyezteti;
e) a fogvatartott által megjelölt kontakt személy, vagy az ingatlanban életvitelszerűen tar-

tózkodók bármelyike kriminológiai szempontból veszélyeztetik a reintegrációs őrizet-
be helyezendő fogvatartott eredményes reintegrációját.

A reintegráció szerepe a reintegrációs őrizet ideje alatt

A reintegrációs őrizet intézménye nagymértékben szolgálja a reszocializációt azáltal, hogy 
ebben az időszakban az elítélt biztosíthatja önálló megélhetését, munkát kereshet és vállal-
hat, tanulmányokat folytathat, újraalakíthatja és erősítheti családi, társadalmi kapcsolata-
it, így nagyban csökken annak a veszélye, hogy az elítélt visszaessen. emellett vitathatatlan 
előnye a reintegrációs őrizetnek, hogy a büntetés-végrehajtási intézmények leterheltségét is 
csökkenti, anélkül azonban, hogy az elítélt elkerülné méltó büntetését. 

kijelenthetjük, hogy a reintegrációs őrizet jogszabályi feltételeknek megfelelő fogvatartotti 
populációjának zömét a 30–50 év közötti férfi fogvatartottak alkotják, így okkal feltételezhető, 
hogy többségük családfenntartói szerepből került a bv. intézetbe. A jogintézmény mindenkép-
pen pozitív hatással van a (női) házastársakra, élettársakra, gyermekekre, mint szenzitív társadal-
mi csoportra, tekintettel arra, hogy az elítélt a kiszabott ítélethez viszonyítva akár hat hónappal 
korábban is vissza tud térni a saját otthonába. Fontos kiemelni, hogy a reintegrációs őrizet a ha-

17 Bv. kódex 187/e. § (1) bek.
18 30/2015. (iV. 17.) oP szakutasítása, iii/15.
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tóságok részéről nem jelent durva jelenlétet a magán- és családi szférában, és kizárólag az elítélt 
szabálykövető magatartásának figyelemmel kísérésére szolgál. ilyen módon az adott megköté-
sekkel teljesen normális családi életvitelt lehet folytatni, amely hatékonyan csökkentheti az el-
ítélt gyermekei által elszenvedett, áttételes börtönártalmakat (Bogotyán 2015, 38).

szakemberek rámutatnak arra is, hogy a szabadulás utáni első 6 hónap a legkritikusabb 
az elítéltek vonatkozásában, mivel legtöbbször ekkor dől el, hogy az illetőnek sikerül-e új 
életet kezdeni vagy bűnismétlő lesz. hosszabb tartamú büntetés után szabadulva a „kinti vi-
lág” általában még idegen nekik, idő kell az átálláshoz. kint sokkal inkább magukra vannak 
utalva, elveszve érezhetik magukat, és ugyanolyan tanácstalan helyzetbe kerülhetnek, mint 
mielőtt bekerültek volna a börtönbe. ezért szükséges egy akadálymentes átmenetet biztosí-
tani a fogságból a szabadságba (Pálvölgyi 2017, 27-42).

A reintegrációs őrizet eszköze

A következőkben azt a kérdéskört járjuk körbe, hogy az elektronikus távfelügyeleti eszköz 
mely hatóság kezelésében kerül alkalmazásra, ki jogosult az eszköz ellenőrzésére és felhelye-
zésére, melyek azok az infrastrukturális feltételek, amelyek mellett az eszköz alkalmazható. A 
reintegrációs őrizet az ún. elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása mellett biztosítható, 
amelynek részletes szabályát a 10/2015. (iii. 30.) Bm rendelet tartalmazza, mely intézkedik 
az „elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemelte-
tésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 
szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól.”

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának feltétele, hogy a reintegrációs 
őrizet végrehajtására kijelölt ingatlan rendelkezzen:

4. számú ábra: Reintegrációs őrizet működési elve
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1. elektromos hálózattal és folyamatos tápellátással, 
2. valamint az elektronikus távfelügyeleti eszközök adatforgalmazásához szükséges há-

lózati lefedettséggel és 
3. jelerősséggel.19

A reintegrációs őrizet végrehajtása során meghatározott feladatokhoz kapcsolódó elektro-
nikus távfelügyeleti eszközöket és távfelügyeleti infrastruktúrát (a továbbiakban: elektronikus 
távfelügyeleti rendszer) a rendőrség biztosítja, de az elektronikus távfelügyeleti eszközt a bv. 
intézet személyi állományi tagja helyezi fel az elítéltre. Az eszköz távfelügyelet ellátásával kap-
csolatos feladatokat a szabadon bocsátó bv. intézet technikai központja (a továbbiakban: inté-
zeti ügyelet), illetve a bv. szervezet erre a célra létrehozott országos felügyeleti központja (a to-
vábbiakban: távfelügyeleti központ) a rendőrség által biztosított hozzáférésen keresztül látja el. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 30/2015. (iV.17) oP szakutasítása a bünte-
tés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos fel-
adatainak végrehajtásáról szabályozta a bűnügyi nyilvántartó csoportok feladatait, a bv. párt-
fogó felügyelő feladatait, az informatikai terület szakfeladatait és a biztonsági szakterület fel-
adatait. A szakutasításra azért is volt szükség, mert a bv. bírói döntés és a bv. intézet tényleges 
elhagyása időben elválik egymástól, s ez idő alatt nemcsak az eszköz telepítését, beállítását kell 
megoldani, hanem a távfelügyeleti rendszert programozni is kell.20

19 10/2015. (iii. 30.) Bm rendelet, 4. §
20 A szakutasítás jogszabályi alapjai: 2013. (iX. 13.) BVoP utasítás 7. pontja; a büntetések, az intézkedé-

sek, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi ccXl. tör-
vény; valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzá-
rás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (Xii. 19.) im rendelet; továbbá az elektroni-
kus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus 
távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv 

5. számú ábra:
Az elektronikus távfelügyeleti eszköz felhelyezése
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Az elektronikus távfelügyeleti eszköz megrongálása, eltávolítása

Az elektronikus távfelügyeleti eszközök nem rendeltetésszerű működésére, és a meghatározott 
magatartási szabályok megszegésére vonatkozó jelzéseket az intézeti ügyelet és a távfelügyele-
ti központ értékeli. ha az értékelés alapján vélelmezhető, hogy az elítélt az elektronikus távfel-
ügyeleti eszközt abból a célból távolította el, rongálta meg, semmisítette meg vagy tette használ-
hatatlanná, hogy a biztonsági intézkedés, vagy a reintegrációs őrizet hatálya alól kivonja magát, 
az intézeti ügyelet erről – az elítélt megtalálásához szükséges információk egyidejű átadásával, 
rendőri intézkedést kérve – haladéktalanul értesíti az ingatlan területi elhelyezkedése szerint ille-
tékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját. Amennyiben a 
rendőri intézkedés során megerősítést nyer ezen cselekmény, akkor a szabadon bocsátó bv. inté-
zetet értesíteni kell, hogy a szerv vezetője a reintegrációs őrizet megszüntetése érdekében előter-
jesztést tegyen a büntetés-végrehajtási bírónál.21 A távfelügyeleti eszközök megrongálása történ-
het hanyag kezeléssel, károkozási szándékkal, vagy akár ismeretlen helyre történő távozás szán-
dékával. Az eszköz használhatatlanná tétele a rendeltetésszerű működés – akár erőszakos beavat-
kozás nélküli – lehetetlenné tételét jelenti. ez történhet például műholdas adatkapcsolat szabo-
tálásával, vagy a távfelügyeleti eszköz áramellátásának szándékos megszüntetésével. közös krité-
rium, hogy a cselekmény célzatos és tudatos legyen (Bogotyán 2015, 40).

reintegrációs őrizet eszköze 

Végezetül tekintsük át maga a reintegrációs őrizet eszközének jellemzőit, az eszköz felépíté-
sét és az ehhez kapcsolódó leD-es kijelzőke, valamint az otthoni egység jellemzőit.22

Az 1Track egység
• kompakt és könnyű, csak 170 gr 

Biztonságosan illeszkedik az elkövető bokájára
Beigazítható és könnyen telepíthető szíj

• hipoallergén, vízálló és ellenáll a rongálásnak
• leD-ek és vibrációs vészjelzések

A működés, gPs vétel és a zóna megsértések jelölésére

ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (iii. 30.) Bm rendelet.
21 10/2015. (iii. 30.) Bm rendelet, 6. §
22 Dr. kiszely Pál bv. dandártábornok Parancsnok 2017.11.08. A reintegrációs őrizet jogintézmény 

létrejötte és működésének tapasztalatairól szóló előadásából, miskolci egyetem áJk, a nemzet-
közi részek a Privatization of criminallaw - substantive, procedural, criminal and organizational-
technicalaspects; no. APVV-16-0362 támogatásával készült
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• 50 óra akkumulátor élettartam (v4.2.52 verziótól)
töltési idő: 3 - 3,5 óra naponta

• távoli firmware frissítés lehetősége
• Ultrahangos zár

6. számú ábra: Az eszköz felépítése

7. számú ábra: A LED-es kijelzők23

8. számú ábra: Az otthoni egység (Beacon) áttekintése24

23 PWr leD jelzi a 1track egység akkumulátorának töltöttségét; A gPs leD a gPs vétel állapotát jelzi; 
zonA leD: A tartózkodási és tiltott zónák megsértését jelzi

24 Bekapcsolva, eltávolítva és akkumulátor állapot riasztások; 18 óra folyamatos működés áramellátás nél-
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kül; maximum 40 méter távolság (nyílt terepen); Az áramellátásról lekapcsolás pillanatában hangjelzést 
ad; miután az 1track egység eos parancsot adott, kikapcsol.


